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BAB V 

 PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dan setelah dilakukan 

analisis data-data yang ada tentang implementasi media digital 

“yukBlajar.com” dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada PAI dan 

Budi Pekerti kelas 7C SMPI Al Azhar 13 Surabaya dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi media digital “yukBlajar.com” diawali penjelasan tentang 

peta konsep terkait materi yang saat itu dibahas. Kemudian siswa 

membuka “yukBlajar.com” melalui laptop/tablet yang terhubung 

dengan internet dan memilih artikel tentang materi pelajaran yang akan 

dipelajari. Siswa juga dapat belajar melalui link video pelajaran atau 

memainkan permainan quizzes/quizlet.live sebagai bahan evaluasi 

mereka. Semua hal tersebut sudah disiapkan oleh guru dan sudah 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada saat sebelum 

pembelajaran dimulai. 

2. Media digital “yukBlajar.com” memberikan dampak yang positif dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7C. Hal ini dibuktikan 

dengan perolehan rata-rata dari hasil angket siswa yang setuju dengan 

pernyataan positif sebesar 66,66 %, setuju dengan pernyataan negatif 

sebesar 13,33 %, dan pernyataan dengan jawaban kurang tepat sebesar 
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20 %. Karena hasil persentase dari angket siswa yang setuju dengan 

pernyataan positif lebih besar maka termasuk dalam kriteria “Baik” 

sehingga media “yukBlajar.com” dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

3. Kelebihan dari penggunaan media “yukBlajar.com” adalah membuat 

proses pembelajaran lebih interaktif, siswa aktif belajar sendiri, proses 

pembelajaran menarik dan tidak membosankan, serta melalui media 

“yukBlajar.com” guru dapat menilai sikap siswa seperti kerjasama antar 

kelompok, daya juang siswa (semangat siswa) dalam menjawab 

pertanyaan dari permainan quizlet.live atau quizzes. Kekurangan media 

“yukBlajar.com” yakni ketika menerapkan media ini harus ada 

pengawasan guru, dan tergantung pada kemampuan penguasaan kelas 

serta kreativitas guru. 

B. Saran 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah hendaknya tetap terus mengadakan pelatihan tentang 

media “yukBlajar.com” untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

menerapkan media tersebut. 

2. Guru 

Guru sebaiknya mengawasi siswa ketika menggunakan media 

“yukBlajar.com” agar mereka tidak membuka konten selain pelajaran. 

Sebaiknya guru lebih kreatif membuat materi dan kuis dalam media 
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“yukBlajar.com” dan tetap memotivasi siswa agar mereka semangat 

belajar. 

3. Peserta Didik 

Peserta didik hendaknya lebih bijak dalam menggunakan laptop/tablet 

mereka agar ketika pembelajaran mereka tidak membuka konten selain 

pelajaran. 


